
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 20. 5. 2020

Návrh na schválení zaměrů na prodej bytů v Milovicích

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Havelka Jiří (1. místostarosta)

Důvodová zpráva:
Na základě usnesení ZM č. 189 ze dne 10. 12. 2019 předkládám ZM návrhy na zveřejnění prodeje 14 volných bytů v 
Milovicích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
1. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 600/17 v budově č.p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 600 a na pozemku p.č. st.434, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 505 290,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2217-006/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

2. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 600/39 v budově č.p. 600, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č.p. 600 a na pozemku p.č. st.434, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 981 880,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2218-007/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

3. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 601/3 v budově č.p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 592/27126 na společných částech budovy č.p. 601 a na pozemku p.č. st.433, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 898 510,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2219-008/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

4. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 601/6 v budově č.p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 601 a na pozemku p.č. st.433, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2220-009/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

5. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 601/24 v budově č.p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 601 a na pozemku p.č. st.433, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2221-010/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

6. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 601/26 v budově č.p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 465/27126 na společných částech budovy č.p. 601 a na pozemku p.č. st.433, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 498 960,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2222-011/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.



7. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 601/46 v budově č.p. 601, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 601 a na pozemku p.č. st.433, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 904 800,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2223-012/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

8. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/6 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 000 730,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2224-013/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

9. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/24 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 610 880,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2225-014/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

10. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/28 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 594/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 808 870,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2226-015/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

11. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/38 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2227-016/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

12. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/41 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 467/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 514 570,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2228-017/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

13. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 602/45 v budově č.p. 602, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 635/27126 na společných částech budovy č.p. 602 a na pozemku p.č. st.432, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 1 918 820,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2229-018/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

14. v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění 
záměru na prodej bytové jednotky č. 620/36 v budově č.p. 620, v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, se 
spoluvlastnickým podílem 676/34399 na společných částech budovy č.p. 620 a na pozemku p.č. st.502, jehož je budova 
součástí, za minimální zjištěnou kupní cenu ve výši 2 306 750,- Kč, dle znaleckého posudku č. 2236-025/20 ze dne 
17.2.2020 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.



Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 189
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům v ulici Tyršova č. p. 609 až 613, Milovice,
II. u k l á d á
RM připravit návrh rozdělení finančních prostředků z příjmů bytů v Milovicích.
Termín: do příštího jednání ZM.


